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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.  Nazwa towaru : LEGARY / DESKI / PROFILE polietylenowo-polipropylenowe EKO PE-PP DECK-DRY
         (legary / deski / profile EKO PE-PP DECK-DRY; skład: polietylen HDPE, LDPE, polipropylen PP, stabilizatory,  
         barwniki.)
2.  Zastosowanie : legary, deski, profile, pale, bordery ; właściwości materiału i profile EKO PE-PP DECK-DRY
         dają możliwość wykorzystywania wykonywanych z niego produktów na zewnątrz, produktów które zastępują  
         np. naturalne drewno przeznaczone do tych samych celów ; jego trwałość oszczędza koszty w przyszłości ;  
         wyroby z materiału  EKO PE-PP DECK-DRY, mogą być mocowane bezpośrednio do podłoża, mechanicznie za
         pomocą wkrętów lub innymi sposobami, lub też układane na ruszcie, konstrukcji ; wymagane podparcie  
         zapewniające nie przekraczanie wytrzymałości na zginanie wg pkt-u 6 ; do wykonywania legarów, desek i  
         podkładek, itp. dla: deck-ów, chodników, ścieżek, kładek, wejść na plażę, mostków, pochylni z lądu do wody,  
         promenad, opasek zabezpieczających brzegi zbiorników wodnych, elementów małej architektury, pomostów itp.
3.  Gęstość całkowita : g/cm3 0,95 ± 10 %  wg PN-EN ISO 845:2010.
4.  Odchyłki od wymiarów przekroju : ± 3 %   p. 5.6.2.
5.  Zmiany wymiarów liniowych : po 24 godz. w temp. +700C i po 24 godz. w temp. ok. 20 0C -  ± 0,3%.
                                                         po 24 godz. w temp. -200C i po 24 godz. w temp. ok. 20 0C - ± 0,3%.
6.  Wytrzymałość na zginanie :  ≥ 12 MPa  ; PN-EN ISO 178:2011, met. A, - ugięcie przy max sile 40 mm ± 15 %
          p.5.6.5.; przykładowe wymagane podparcie : legary EKO PE-PP montażowe 4x4 cm lub (h)3x(w)6 cm  
          (wym. podparcie stałe lub co ok. 10 cm) lub konstrukcyjne (h)6x(w)3cm (wymagane podparcie co max 40 cm).
7.  Odporność na uderzenia ciałem twardym : - przy energii uderzenia 15 J, w temp. - 10 C – bez uszkodzeń
          powierzchni ; PN-EN 477:1997 p.5.6.4.
8.  Moduł sprężystości : przy zginaniu ≥ 600 Mpa ; ISO 178:2006.
9.  Piłowanie / Cięcie : optymalne cięcie umożliwia stosowanie pił tarczowych i taśmowych o kącie natarcia
          właściwym dla drewna twardego ; w celu uniknięcia „rozmazywania” tworzywa zaleca się szybkie / bieżące  
          usuwanie wiórów ; cięcie może być również wykonane z mniejszą dokładnością, także za pomocą piły  
          łańcuchowej. 
10. Wiercenie : zaleca się stosowanie wierteł z kątem skrętu od 20o do 30o i kątem końcówki od 110o do 120o ; w celu
          uniknięcia wydzielania się ciepła podczas tarcia, szczególnie w przypadku większej głębokości wiercenia,  
          wióry winny być periodycznie usuwane. 
11. Frezowanie : przekrój frezowania winien być wybrany możliwie jak najmniejszy, aby uzyskać niski poziom
          wytwarzanego ciepła podczas obróbki ; głębokość frezowania i posuwu materiału do przodu podczas obróbki  
          powinny być odpowiednio dobrane do prędkość obrotów frezu. 
12. Heblowanie : standardowe maszyny do heblowania drewna są odpowiednie także do obróbki tworzyw
          sztucznych EKO PE-PP DECK-DRY; nierówne powierzchnie, lub krawędzie elementów z tworzywa EKO PE- 
          PP DECK-DRY mogą być wyrównywane za pomocą nisko-obrotowej szlifierki kątowej. 
13. Szlifowanie : zastosowanie wysoko-obrotowych szlifierek kątowych, ze względu na ich duże prędkości - nie jest
          korzystne przy obróbce materiałów z tworzyw sztucznych ; ewentualne nierówne krawędzie, lub niewielkie  
          powierzchnie mogą być wyrównywane za pomocą nisko-obrotowej szlifierki kątowej.

MATERIAŁ EKO PE-PP  DECK-DRY wg pkt-u 1. :

● nie przewodzi prądu elektrycznego
● reakcja na ogień: klasa B2 (DIN 4102)
● ognioodporność
● przewodność cieplna – izolator, termiczna wartość przewodności cieplnej wynosi ok. 0,23 [W/mK]
● temperatury stosowania od -20oC do +50oC
● wodoodporność (hydrofobowość)
● odporność na oleje, zasady, kwasy, słoną wodę I na mikroorganizmy
● wyrób oceniony pozytywnie pod względem higienicznym
● odporność na promieniowanie UV
● wysoka odporność na złamania
● materiał jest barwiony. 
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